
Jornal Espírita de Getulina Getulina, setembro de 2021 - N.º 159

IMPRESSO NA GRÁFICA MINERVA DE GETULINA - RUA DR CARLOS DE CAMPOS, N 347 - FONE (14) 3552 1107
VERSÃO ELETRÔNICA - https://dabunjr.wordpress.com/o-farol/                DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

É
 uma imensa alegria ver o nosso faixo 
de luz irradiando amor e conhecimen-
to. Nossas páginas estão recheadas de 

informações para o nosso bem estar.
Todos que se dispõe a colaborar 

entregam-se de coração à busca do que irá 
tocar o nosso mais profundo sentimento.

Não é a toa que todos os meses chegam 
até nós mensagens de agradecimento por 
receberem esse jornalzinho.

Em suas pequenas páginas estão 
contidas grandes verdades que nos 
instruem a termos uma vida melhor, além 
de informações que nos dão alento para 
continuar a crer que tudo que estamos 
passando é pro nosso próprio benefício.

Estamos vivendo tempos difíceis, 
muitos perderam espíritos caros para o 
famigerado vírus, outros sofreram e hoje 
trazem as marcas da batalha pela vida. 
Confirma-nos a espiritualidade amiga que 
tudo está nos planos do Pai Maior para que 
aceleremos a nossa evolução.

O momento de transição já começou, 
não nos deixemos abater, finquemos os pés 
no chão e tomemos impulso para voarmos 
em busca de dias melhores, mais brandos, 
mais fáceis.

Só depende de nós, 
alcançarmos a tão sonhada 
regeneração!

Beijos nos corações!

            Inibmort

DIAS MELHORES

EVANGELHO
C.E. “FÉ, AMOR E JUSTIÇA”

TODAS SEGUNDAS-FEIRAS ÀS 20:00 HORAS
DIA 09/03 - Profª Leudimila Rodrigues Tempeste
DIA 16/03 - Reinaldo Trombini Junior
DIA 23/03 - Edgar Feres Filho
DIA 30/03 - Som & Imagem
DIA 06/04 - Profª Leudimila Rodrigues Tempeste

Todos temos sonhos. E é muito bom ter 
sonhos, pois eles nos movem e nos 

estimulam a perseguir ideias e ações que 
queremos tornar realidade.

Algumas pessoas demonstram isso 
muito bem. Um exemplo é a nutricionista 
Telma Toledo, cidadã alagoana.

No início de sua carreira, realizando uma 
pesquisa, buscando entender os efeitos que 
os alimentos acarretam no organismo 
humano, ela frequentava a casa de famílias, 
em vulnerabilidade social, colhendo dados.

Ao deixar aquelas casas, se questionava 
como seriam alimentadas aquelas crianças, 
no dia seguinte, pois muitas delas só tinham 
o suficiente para um dia.

Por isso, decidiu iniciar um projeto de 
combate à desnutrição.

Não fazia sentido para ela, como 
nutricionista, ver tantas crianças sem os 
nutrientes necessários para seu desenvolvi-
mento físico.

Inicialmente, foi providenciando 
alimento para as famílias com maior 
carência nutricional.

Com o tempo, organizou um grupo de 
profissionais, com diferentes formações 
acadêmicas, para poder atender de forma 
global aquelas famílias.

Orientam as crianças a se alimentarem 

melhor e as mães a escolherem produtos 
mais nutritivos, podendo evitar algumas 
doenças, como diabetes e hipertensão.

Considerando um país tão rico qual seja 
o nosso Brasil, algumas indagações a levam 
a questionar como se faz possível haver a 
presença de tanta desnutrição.

O Centro, idealizado por ela, serve em 
média treze mil refeições mensais.

Em pouco mais de uma década, já 
resgatou cerca de vinte e cinco mil crianças 
da desnutrição, agindo também no 
enfrentamento às causas e consequências, 
físicas e emocionais, dessa desnutrição.

O sonho de Telma, portanto, é possível 
de ser realizado. Mas, nem tudo depende 
dela.

Dessa forma, ela prossegue com o sonho 
de erradicar a desnutrição em nosso país.

Para isso, tem as mãos no trabalho diário 
de alimentar famílias, com carência 
alimentar.

*   *   *

É de nos perguntarmos o que temos feito 
para concretizar nosso sonho.

A história de Telma nos deixa uma 
profunda lição: além de termos sonhos, 
podemos realizá-los.

Sejam grandes ou pequenos, todos eles 

nos exigem ação.
Assim, podemos sonhar com um mundo 

melhor, sem desnutrição, sem crianças 
esquálidas, rogando, com os olhos, algo 
com que possam matar a fome.

Fundamental, no entanto, é agirmos para 
a construção desse mundo.

Compete-nos transformar nossos sonhos 
em projetos que possam ser realizados.

Organizar nossa vida, de forma discipli-
nada, e estabelecer, em nossa rotina diária, 
práticas para podermos chegar aos 
resultados pretendidos.

Podemos transformar sonhos individuais 
em sonhos coletivos, associando-nos a 
outros idealistas e empreendedores do bem.

Somos uma única Humanidade e é com a 
colaboração de cada um que poderemos 
transformar o mundo em um lugar melhor 
para vivermos mais felizes.

A hora de realizarmos nossos sonhos é 
agora. O amanhã poderá, eventualmente, 
não mais nos encontrar por aqui.

Redação do Momento 
Espírita, com base em  
r e p o r t a g e m  d o  s i t e  
www.sonoticiaboa.com.br, 
de 24.4.2021.

Colaboração: Luciana 
Beatriz Arioli Trombini

QUAL O TAMANHO DO NOSSO SONHO?

CAPÍTULO XXVII - PEDI E OBTEREIS
QUALIDADES DA PRECE

1. Quando orardes, não vos assemelheis 
aos hipócritas, que, afetadamente, 
oram de pé nas sinagogas e nos cantos 

das ruas para serem vistos pelos homens. – 
Digo-vos, em verdade, que eles já receberam 
sua recompensa. – Quando quiserdes orar, 
entrai para o vosso quarto e, fechada a porta, 
orai a vosso Pai em secreto; e vosso Pai, que 
vê o que se passa em secreto, vos dará a 
recompensa. Não cuideis de pedir muito nas 
vossas preces, como fazem os pagãos, os 
quais imaginam que pela multiplicidade das 
palavras é que serão atendidos. Não vós 
torneis semelhantes a eles, porque vosso Pai 
sabe do que é que tendes necessidade, antes 
que lho peçais. (S. MATEUS, 6:5 a 8.)

2. Quando vos aprestardes para orar, se 
tiverdes qualquer coisa contra alguém, 
perdoai-lhe, a fim de que vosso Pai, que está 
nos céus, também vos perdoe os vossos 
pecados. – Se não perdoardes, vosso Pai, que 
está nos ceús, também não vos perdoará os 
pecados. (S. MARCOS, 11:25 e 26.)

3. Também disse esta parábola a alguns 
que punham a sua confiança em si mesmos, 
como sendo justos, e desprezavam os outros: 
Dois homens subiram ao templo para orar; 
um era fariseu, publicano o outro. – O 
fariseu, conservando-se de pé, orava assim, 
consigo mesmo: Meu Deus, rendo-vos 
graças por não ser como os outros homens, 

que são ladrões, injustos e adúlteros, nem 
mesmo como esse publicano. Jejuo duas 
vezes na semana; dou o dízimo de tudo o que 
possuo. O publicano, ao contrário, conser-
vando-se afastado, não ousava, sequer, 
erguer os olhos ao céu; mas, batia no peito, 
dizendo: Meu Deus, tem piedade de mim, 
que sou um pecador. Declaro-vos que este 
voltou para a sua casa, justificado, e o outro 
não; porquanto, aquele que se eleva será 
rebaixado e aquele que se humilha será 
elevado. (S. LUCAS, 18:9 a 14.)

4. Jesus definiu claramente as qualida-
des da prece. Quando orardes, diz ele, não 
vos ponhais em evidência; antes, orai em 
secreto. Não afeteis orar muito, pois não é 
pela multiplicidade das palavras que sereis 
escutados, mas pela sinceridade delas. Antes 
de orardes, se tiverdes qualquer coisa contra 
alguém, perdoai-lhe, visto que a prece não 
pode ser agradável a Deus, se não parte de 
um coração purificado de todo sentimento 
contrário à caridade. Orai, enfim, com 
humildade, como o publicano, e não com 
orgulho, como o fariseu. Examinai os vossos 
defeitos, não as vossas qualidades e, se vos 
comparardes aos outros, procurai o que há 
em vós de mau. (Cap. X, nos 7 e 8.)

O Evangelho segundo o Espiritismo



O Espírito da Maldade, que promove 
aflições para muita gente, vendo, em 

determinada manhã, um ninho de pássaros 
felizes, projetou destruir as pobres aves.

A mãezinha alada, muito contente, 
acariciava os filhotinhos, enquanto o papai 
voava, à procura de alimento. 

O Espírito da Maldade notou aquela 
imensa alegria e exasperou-se.

Mataria todos os passarinhos, pensou 
consigo. Para isto, no entanto, necessitava 
de alguém que o auxiliasse. Aquela ação 
exigia mãos humanas.

Começou, então, a buscar a companhia 
das crianças. Quem sabe algum menino 
poderia obedecê-lo?

Foi a casa de Joãozinho, filho de Dona 
Laura, mas Joãozinho estava muito ocupa-
do na assistência ao irmão menor, e, como o 
Espírito da Maldade somente pode arruinar 
as pessoas insinuando-se pelo pensamento, 
não encontrou meios de dominar a cabeça 
de João. Correu à residência de Zelinha, 
filha de Dona Carlota. Encontrou a menina 
trabalhando, muito atenciosa, numa blusa 
de tricô, sob a orientação materna, e, em 
vista de achar-lhe o cérebro tão cheio das 
idéias de agulha, fios de lã e peça por aca-

bar, não conseguiu transmitir-lhe o propósi-
to infeliz. Dirigiu-se, então, à chácara do 
senhor Vitalino, a observar se o Quincas, 
filho dele, estava em condições de servi-lo. 
Mas Quincas, justamente nessa hora, man-
tinha-se, obediente, sob as ordens do papai, 
plantando várias mudas de laranjeiras e tão 
alegre se encontrava, a meditar na bondade 
da chuva e nas laranjas do futuro, que nem 
de leve percebeu as idéias venenosas que o 
Espírito da Maldade lhe soprava na cabeça.

Reconhecendo a impossibilidade de 
absorvê-lo, o gênio do mal lembrou-se de 
Marquinhos, o filho de Dona Conceição. 
Marquinhos era muito mimado pela mãe, 
que não o deixava trabalhar e lhe protegia a 
vadiagem. Tinha doze anos bem feitos e 
vivia de casa em casa a reinar na preguiça. 
O Espírito da Maldade procurou-o e encon-
trou-o, à porta de um botequim, com enor-
me cigarro à boca.

As mãos dele estavam desocupadas e a 
cabeça vaga.

- “Vamos matar passarinhos?” - disse o 
espírito horrível aos ouvidos do preguiço-
so.

Marquinhos não escutou em forma de 
voz, mas ouviu em forma de idéia.

Saiu, de repente, com 
um desejo incontrolável 
de encontrar avezinhas 
para a matança.

O Espírito da Maldade, 
sem que ele o percebesse, 
conduziu-o, facilmente, 
até à árvore em que o ninho feliz recebia as 
carícias do vento. O menino, a pedradas 
criminosas, aniquilou pai, mãe e filhoti-
nhos. O gênio sombrio tomara-lhe as mãos 
e, após o assassínio das aves, levou-o a 
cometer muitas faltas que lhe prejudicaram 
a vida, por muitos e muitos anos.

Somente mais tarde é que Marquinhos 
compreendeu que o Espírito da Maldade 
somente pode agir, no mundo, por intermé-
dio de meninos vadios ou de homens e 
mulheres votados à preguiça e ao mal. 
 Neio Lúcio

(Pisc. Chico Xavier)

Colaboração: Edgar 
Feres Filho
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 ALVORADA CRISTÃ 
O ESPÍRITO DA MALDADE

Rafael van Erven Ludolf 
rafaelvanerven@gmail.com 

Mais uma vez, a Humanidade e suas nações 
poderosas curvam-se ao invisível, ao pequeno 
mensageiro, o novo coronavírus. 

O mundo, em quarentena, pergunta-se: Que 
deseja ele nos contar? Mas, será que os questio-
namentos realmente expressam preocupação 
com a causa desta pandemia? 

Fato é que o momento nos convida a mudan-
ças individuais e coletivas. Uma nova oportuni-
dade trazida pela irmã dor que, por meio do 
pequeno mensageiro, direciona o nosso olhar 
para as verdadeiras causas dos flagelos epidêmi-
cos e pandêmicos. 

Por isso, importante refletir sobre qual 
movimento a vida pede que façamos nesta hora 
grave do planeta. Hora em que as nações confi-
nadas emitiram milhões de toneladas a menos de 
gases poluentes por dia, visível nas imagens de 
satélite. Em-bora forçado, este isolamento social 
a que estamos submetidos pela pandemia, 
demonstrou que a Terra convalescida torna a 
respirar, suas águas clareiam, seus ares transpa-
recem e seus animais voltam a brincar. Uma 
trégua ao ataque institucionalizado das nações 
contra a Natureza, ou seja, a nós mesmos.

André Trigueiro, em sua obra Espiritismo e 
ecologia, destaca que o modelo de desenvolvi-
mento é considerado como "[...] 'ecologicamen-
te predatório, socialmente perverso e politica-
mente injusto' [...]", e narra que 

[...] Alguns pesquisadores preferem usar a 
expressão "ecocídio" para designar o extermínio 
das condições que suportam a vida no planeta. 
Cabe ressaltar aqui que somos os predadores do 
ambiente que nos acolhe. Não se trata de uma 
fatalidade, castigo divino ou outra razão mística 
qualquer. Estamos hoje sofrendo os efeitos das 
escolhas que fazemos no dia a dia [...].1 

Esse desaceleramento compulsório da 
corrida mundial pelo dinheiro, por mamon, 
demonstra algum nível de desvio de rota, desvio 
que a benfeitora Joanna de Ângelis já nos havia 
alertado: 

Quem perturba a ordem e se compraz no 

enriquecimento enquanto atenta contra a Natu-
reza, não se ama, nem a ninguém ama. Os onze-
nários, os déspotas, os devastadores da flora e 
destruidores da fauna perderam a direção da 
vida e emaranharam-se no aranzel da desmedida 
ambição, autodestruindo-se, sempre que inves-
tem contra as manifestações sencientes que 
existem.2 

Sobre a pergunta inicial, se os questiona-
mentos sobre a pandemia realmente expressam 
preocupação em compreender a sua causa, tenho 
percebido, em meus espaços de convívio, que 
uns se vitimizam, sem refletirem sobre a verda-
deira causa da pandemia, questionando por onde 
andaria Deus, já que permitiu tamanho flagelo, e 
por que se demora tanto para fornecer quase que 
milagrosamente a cura. 

Outros condenam a China, como a causado-
ra exclusiva do mal que aflige a Terra, afirmando 
que o vírus é produto de laboratório para derru-
bar as bolsas de ações mundiais.

Alguns elucubram que a Humanidade está 
sendo sub-metida a um experimento social por 
alguma ordem secreta. Por fim, outros respon-
dem que a causa é a Transição Plane-tária, enfa-
tizando que tais flagelos fazem parte dos eventos 
necessários para que a Terra se eleve da catego-
ria de mundo de provas e expiação para mundo 
de regeneração. 

Sem generalizar e esgotar os argumentos, a 
impressão é de que estamos projetando a respon-
sabilidade no outro e não em nós mesmos, desvi-
ando o foco da verdadeira causa da nova pande-
mia. Portanto, entendo, humildemente, que o 
novo coro-navírus é de causa humana, minha, 
sua, de todas as geografias e nacionalidades, e 
não do morcego, do pangolim, do animal não-
humano. Explico-me. 

Se a origem do novo coronavírus decorreu 
da mutação do vírus em algum hospedeiro 
animal, saltando para os humanos, a prática de 
confinar, abater, comercializar e consumir 
animais em condições lastimáveis, insalubres e 
imorais, apropriadíssimas para se produzirem 
epidemias e pandemias, é de escolha humana. 

Ou seja, trata-se de mais uma doença a que 
demos causa, quando institucionalizamos, 

regulamentamos e banalizamos a criação inten-
siva e o consumo de animais em várias nações. É 
nosso dever enfrentar maduramente essa reali-
dade, se quiser-mos, realmente, ler com proveito 
a mensagem do pequeno mensageiro e caminhar 
de cabeça erguida, fazendo nossa mea-culpa, 
rumo à Regeneração. 

Em O livro dos espíritos, Allan Kardec 
indaga os Imortais sobre a necessidade dos 
flagelos destruidores (q. 738), obtendo a seguin-
te resposta: 

Para conseguir a melhora da Humanidade, 
não podia Deus empregar outros meios que não 
os flagelos destruidores? 

"Pode e os emprega todos os dias, pois que 
deu a cada um os meios de progredir pelo conhe-
cimento do bem e do mal. O homem, porém, não 
se aproveita desses meios. Necessário, portanto, 
se torna que seja castigado no seu orgulho e que 
se lhe faça sentir a sua fraqueza.3

Dessa forma, há flagelos desnecessários que 
decorrem da escolha humana quando cerramos 
os ouvidos ao Bem. Daí a necessidade de 
mudança de hábitos da população, por meio da 
adoção em grande escala, sempre que possível, 
da alimentação vegetariana, do consumo de 
produtos ecológicos e do ensino da vivência da 
ética animal e ambiental desde a infância, por 
exemplo. 

Isso porque, segundo relatório da FAO-
ONU, 

[...] cerca de 70% das novas doenças que 
infectaram seres humanos nas últimas décadas 
estão relacionadas à criação e consumo de 
animais. Não apenas os animais exóticos e 
silvestres, morcegos e pangolins, mas também 
aqueles denominados animais de produção, 
como bovinos, suínos e aves.4

Vale frisar que outros pequenos mensagei-
ros já haviam nos alertado, pois não é a primeira 
vez que uma pandemia é zoonótica, ou, seja, 
iniciada pela transmissão de animal não humano 
para humano, especialmente pelo consumo de 
animais. Vide o SARs-Cov (2002), a gripe 
aviária (2003 e 2013), a gripe suína (2009), o 
MERs-Cov (2012) e outros. 

COVID-19 E A CRIAÇÃO E CONSUMO DE ANIMAIS 
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FLORES CERCADAS
I

Andando ai pelas estradas,
Vi tantas coisas deslumbradas,

Que me encantaram tanto,
E até nas almas sensíveis, geram prantos,

Que acabam deixando, a natureza 
encantada!.

II
Eram jardins e jardins imensos,

Uma imensidão colorida,
De flores variadas, acalentando vidas,
Pois sentimos harmonias e harmonias,

Andando por aquelas estradas!

III
Era um paraíso instalado na terra,
Expressando extensões maiores do 

AMOR!
Pois quem aproximasse daquelas flores,

Desacreditava que em algum dia,
Aqui nesse mesmo mundo, houve tantas 

guerras!

IV
Embora eram flores cercadas,

Pois proibiam os transeuntes a tocar as 
mãos,

Mas ao visualizá-las, nas mentes ficavam 
invocadas!

Colorindo as fibras do coração!

               José Bastos

POESIA

O que é o tempo?
Senão o tic-tac do relógio

O que são as horas
Comparada ao infinito da vida?

O tempo castiga o corpo
A pele envelhece

Os órgãos envelhecem
As células envelhecem

Mas o espírito permanece jovem.

O tempo é curto para os trabalhos 
edificantes

A vida é curta para uma evolução 
completa

Passo a passo, dia a dia, vivendo e 
vencendo

Vencendo as más inclinações
Executando as belas lições

O sol desponta todos os dias
Dando-nos novas chances de vida

Não é rolar os dados da sorte
Não é correr para fugir da morte

É se apegar as leis divinas
É fugir das trevas, encarar a luz

É viver o evangelho, seguir Jesus!

(Poesia recebida no C.E. ‘‘Fé, Amor e 
Justiça no dia 20/10/2018)

O TEMPO É CURTO

Rua Albuqueque Lins, 687 - Getulina/SP

(14)997267435

De quantos flagelos precisaremos mais? 
Quantas vidas humanas e não humanas preci-
sarão ser ceifadas? Quantas epidemias e 
pandemias? Já não passou a hora de nos esfor-
çar-mos para mudar as suas causas? 

Novamente, recorramos às advertências 
de Joanna de Ângelis: 

Vejamos, por exemplo, o que vem ocor-
rendo no Ecossistema. O desrespeito à Natu-
reza, por ignorância inicial e por interesses 
mesquinhos e argentários no momento, tem 
produzido diversos efeitos graves para a 
própria existência humana. A destruição da 
camada de ozônio vem ampliando o número 
de portadores de câncer de pele de forma 
assustadora; o abuso dos adubos químicos no 
solo tem gerado problemas orgânicos lamen-
tá-veis; a aplicação de hormônios nas aves e 
nos animais de abatimento vem facultando 
doenças desconhecidas no ser humano; a 
diminuição do volume de água ameaça 
regiões onde a vida que se encontra começa a 
perecer; a presença do mercúrio nos rios 
enseja-lhes o envenenamento, destruindo a 
flora e a fauna, bem como as populações 
ribeirinhas; o aumento das áreas desérticas e o 
degelo dos polos constituem ameaças que 
estão preocupando alguns governos e nações 
do planeta que temem pelo futuro, momenta-
neamente sombreado por angústias... 

A vida é trabalhada por um princípio de 
ética divina, que não pode ser manipulada ao 
prazer da insensatez, sem que disso não decor-
ram consequências imprevisíveis para os seus 
infratores.5 

O momento pandêmico é deveras oportu-
no para uma análise profunda acerca das 
nossas ações equivocadas, visando à cura. A 
dor faz vibrar a alma, evoca reflexões jamais 
feitas, direciona para o essencial, e o pequeno 
mensageiro pode nos ajudar a perceber, como 
disse André Luiz, que o "[...] respeito à Cria-
ção constitui simples dever':6 

Refletir sobre mudanças de hábitos que 
permitam que se-res sencientes usufruam do 
seu direito divino de viver, cum-prindo nosso 
dever sagrado de respeito e cuidado aos nos-
sos irmãos animais, é uma ótima notícia, uma 
Boa-Nova, que deveria fazer parte de nossos 
esforços evolutivos cotidianos.

 Aliás, não é de hoje que a comunidade 
científica e a ética vegana advertem sobre os 
malefícios do consumo e criação intensiva de 
animais, que geram superbactérias resistentes 
a antibióticos e devastam ecossistemas, com-
prometendo, gravemente, a saúde do planeta e 
contribuindo para a atual crise ambiental. O 
Espírito Emmanuel, ainda na década de 1940, 
antes mesmo da vulgarização dos alertas da 
comunidade científica, já havia dito que 

- A ingestão das vísceras dos animais é um 
erro de enormes consequências, do qual deri-
varam numerosos vícios da nutrição humana. 
É de lastimar semelhante situação, mesmo 
porque, se o estado de materialidade da criatu-
ra exige a cooperação de determinadas vitami-
nas, esses valores nutri-tivos podem ser 
encontrados nos produtos de origem vegetal, 
sem a necessidade absoluta dos matadouros e 
frigoríficos.7

Irmãos e irmãs, ouçamos o convite do 
pequeno mensageiro. Ele tem algo importante 
a dizer. É mais um amigo que estende as mãos 
e diz: 

Humano, senta aqui por um instante e 
contempla aconchegado a mim as belezas 
naturais. As notícias que te trago dizem respe-
ito a ti mesmo. A fauna, a flora, os seres mais 

pequeninos da Criação como eu, coabitam 
contigo nesse ninho de aconchego e progresso 
espiritual que é a Terra. Estamos todos inte-
grados. A  tua presença é tão divina quanto a 
nossa. Somas elos ecológicos. Partes não 
melhores e nem piores, mas sim integradoras, 
com idades diferentes, aptas a promover a 
saúde de toda a nossa família. Entristeço-me 
de te causar esta dor, de trazer-te esta doloro-
sa notícia. Não a escolhi, mas foste tu, dese-
quilibrando a vida. Portanto, estou a favor de 
tua harmonia. Venho em paz, para que com-
preendas a sabedoria da ordem divina, convi-
dando-te a cantar a tua nota de amor nesta 
linda orquestra, cujo maestro é Deus. 

Que possamos assumir nosso dever sagra-
do, desabro-chando potenciais humanos que 
embelezarão a cultura das nações e permitirão 
que a Mãe Terra volte a respirar serena-mente. 
Como disse Emmanuel, 

[...I recebei como obrigação sagrada o 
dever de amparar os animais na escala pro-
gressiva de suas posições variadas no planeta. 
Estendei até eles a vossa concepção de solida-
riedade, e o vosso coração compreenderá, 
mais profundamente, os grandes segredos da 
evolução, entendendo os maravilhosos e 
doces mistérios da vida.8

Aproveitemos o isolamento social para 
refletir sobre nossos hábitos. Qualquer passo, 
nesse sentido, é grandioso aos olhos de Jesus. 
A ética espírita é uma proposta de vida em 
abundância para todos os seres. Como disse 
André Luiz: "[...] a colaborar no progresso da 
Criação, edificando o bem para todas as cria-
turas".9 

Deus nos abençoa a todas e todos. Siga-
mos... 
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Núcleo de Divulgação Espírita de 
Getulina (NDEG)

Atividades das Casas

Segunda - Evangelho e passes - 20 horas

Sábado - Evangelização e Mocidade - 10 horas

C.E. “Fé Amor e Justiça” - Rua Wenceslau Brás n.º 954

*Consertos de fechadura *colocamos cabo em panela
*Corte de panela *Máquina de costura *Cópia de chaves

em apenas um minuto *Miudezas em geral

Oficina Santa Clara

Fone: (14) 3554-2016 / Cel: (14) 9705-8887 VIVO
Cel: (14) 8189-7020 TIM / Cel: (14) 9178-5051 CLARO

chaveiroandrecanhao@hotmail.com

Chaveiro ANDRÉ CANHÃO ATÉ O RETORNO DE NOSSOS 
TRABALHOS ROTINEIROS, O 
NOSSO ‘‘O FAROL’’ ESTARÁ 

SENDO DISTRIBUÍDO APENAS 
PELOS MEIOS DIGITAIS. 

QUANDO AS CASAS 
ESPÍRITAS REABRIREM-SE 
ESTAREMOS ENVIANDO A 

EDIÇÃO EM PAPEL 

O processo é lento e de difícil 
aceitação, mas aos poucos a 
assimilação do novo se faz presente, 

solidificando as mudanças. É importante 
frisar que a resistência será  uma luta 
grande entre o Ego e Superego que criam 
mecanismos adversos, conflitando o atual e 
a nova realidade. O esforço será fortalecido 
quando as pessoas ficarem abertas para a 
nova era. O medo e a insegurança farão 
parte desta fase, e a superação de cada um 
estará plena quando todos abrirem os olhos 
por esta nova fase, por que o planeta passa.

Eliminar os conceitos atuais será lento se 
encararmos como um jogar fora o já 
assimilado para agregar novos, tudo é 
impactante de início, mas a evolução se 
mostra de uma forma mais clara e objetiva, 
onde tudo dependerá das atitudes pessoais 
com relação ao todo, e as mudanças 
interiores se acentuarão dando nova 
dinâmica a todos.

Sintam-se privilegiados por vivencia-
rem esta transição que dará a todos a clareza 
do salto quântico que efetivamente vai se 
concretizando diariamente. Tudo que era 
verdade absoluta, passará a ser questionada 

dando novos meandros para uma exempli-
ficação plena e incontestável de certezas.

O descortinar do véu do mental que os 
cerceavam, trará com certeza mais 
serenidade e confiança naqueles que fazem 
parte do cinturão de Oreon e demais legiões 
galácticas, para que tudo transcorra na 
perfeita ordem, juntamente com o 
despertar de chakras adormecidos, 
trazendo toda transparência para a grande 
mudança.

Confiem e alicercem a vossa fé com 
mais convicção e a transposição de todas as 
barreiras será rápida, trazendo a paz 
interior e a certeza de novos dias com novas 
perspectivas materiais e espirituais.

E no amanhã pensarão como antiga-
mente, a análise daquele que passa por 
grande prova de doença física, moral ou 
mental e depois da superação da etapa, irão 
olhar para trás e dirão “ não sei como passei 
por tudo aquilo e superei”, é como 
despertar de um sonho ruim.

Fiquem em paz, e creiam quem tem fé 
nunca estará sozinho.

Nabook

Mensagem recebida 
pelo médium Marco 
A u r é l i o  C o r b a r i  
( m a r c o . c o r b a r i  
271@gmail.com)

DESMISTIFICAR E ATUALIZAR CONCEITOS

LIVRARIA ESPÍRITA
 LIBERTAÇÃO

Seja assinante do “Clube do Livro 
Terceiro Milênio”, e receba todo 

mês no local que indicar, um 
livro novo da “Literatura 

Espírita”.
Faça a sua inscrição no  telefone  

(14) 3522 3877 ou pelo 
e-mail 

livraria@casadosespiritas.com.br

ANUNCIE 
AQUI

ENTRE EM CONTATO
FONE

(14) 99705 3511

EMAIL: inibmort@gmail.com

CASA DOS ESPÍRITAS: Nas sextas 
feiras às 20h e nos domingos às 9h, 
transmite palestras ao vivo em seu canal 
no youtube: Acesse: https://www.you 
tube.com/casadosespiritas?gl=BR

***
Reinaldo T. Jr - Inibmort:
https://www.youtube.com/channel/UCf
ACRzU4kid4OVrwOgbmYJQ?view_as
=subscriber

***
C.E. ‘‘Fé Amor e Justiça’’:
https://www.youtube.com/channel/UCY
elzy2bzH7VbX1-Owa0MYg

FACEBOOK
Página do CEAC Cafelândia no 
Facebook - quartas feiras às 20:00

***
Companheiros da Luz de Birigui: 
https://www.facebook.com/companheir
osdaluz

CANAIS NO YOUTUBE

Doe seu tempo e seu amor, se 
assim fazer terá muito prazer no 
que fizer, seja aqui ou em 

qualquer outro lugar. Faça as coisas, 
consciente de que seja a melhor coisa a 
ser feita. Não se precipite e nem 
subestime suas inspirações.

Aja sempre com amor, tranquilidade 
e vontade. Seja feliz e também o 
exemplo do que você acredita.

Paz sempre 

(Mensagem Psicografada no C.E. 
‘‘Fé, Amor e Justiça’’ no dia 27/10/2018)

PROBLEMA COM A BEBIDA?
PROCURE

ALCÓOLICOS ANÔNIMOS
‘‘NÓS PODEMOS TE AJUDAR’’

GRUPO DE CAFELÂNDIA
SALÃO PAROQUIAL DA IG. MATRIZ

NOSSA SENHORA DO CARMO
Praça Beraldo Arruda 179   

Reuniões todas as 2.ª e 6ª feiras às 20:00 h.
Fones

(018) 3621-5399 - Araçatuba (Hor. 
Comercial)

(011) 3315-9333 - São Paulo (Plantão 24 Hs)
Email: aa@alcoolicosanonimos.org.br
Site: www.alcoolicosanonimos.org.br

Tem paciência... 
Sente a benção de Deus. 

Prossegue com fé. 
Ergue a cabeça. 
Busca a alegria. 

A Lei de Deus te fala de felicidade, de 
paz. 

Por que ouves o murmurinho das som-
bras? 

Por que dás atenção aos profetas do 
pessimismo? 

O Divino Poder a tudo envolve. 
Breve tudo se renova para teu bem. 

Vê que a glória do sol 
vem após a noite escura!

Assistam as lives do 
Diogo nesse endereço: 
https://www.facebook.co
m/diogo .caceres

Diogo Cáceres

BUSCA A ALEGRIA

Nos enviando matérias ou datas de 
eventos entre em contato através dos 
seguintes endereços: Rua Arquimedes 
Batista Nasi, 411 - Jardim das Oliveiras - 
Getulina/SP - CEP 16450-00, também 
podendo ser entregue em um dos Centros 
Espíritas da Cidade ou mesmo pelo email: 
inibmort@gmail.com. O jornal tem 
tiragem de 900 exemplares e também será 
entregue por meio eletrônico através da 
internet. 

Lembre que esse meio de 
comunicação pertence a todos.

Para Anunciar ou Colaborar

NÃO SE PRECIPITE
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